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ABSTRAKT 

 
       Bakalářská práce obsahuje souhrn informací o robotizovaném pracovišti 
pro výrobu válcové součásti v návaznosti na pouţité technologii výroby,  
poruchách a výpadkách pracoviště. Popisuje  začlenění zadané součásti do 
současné úrovně robotizovaného pracoviště a navrţení nového svařovacího 
robotizované pracoviště. Obsahuje řídicí program pro výrobu v systému řízení 
Rotrol II. Poskytuje informace o svařovací technologii Wig/Tig. Zabývá se 
ekonomickým zhodnocením pro velkosériovou výrobu. 

 
 
Klíčová slova: 
 Svařovací robotizované pracoviště, Programování, Wig/Tig, Rotrol II, Cloos, 
 
 

ABSTRACT  
 
       Baccalaureate work includes summary of information on robotized 
workplace for production of cylindrical components in sequence on used 
technology of production,  disorders and failures of workplace. It describes  
incorporation of engaged component to the current level of robotized 
workplace and proposition of new welding robotized workplace. It includes 
executive supervisory program for production in management system Rotrol II. 
It provides information on welding technology Wig/Tig. It deals with economic 
assessment for mass-produced production. 
 
 
 
 
 
Key words:  
   Welding robotized workplace, Programming, Wig/Tig, Rotrol II, Cloos, 
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ÚVOD 

        Pro dosaţení poţadovaných výsledků při svařování, tzn. dodrţet  
předepsanou kvalitu, dostatečný průvar společně s úzkou tepelně ovlivněnou 
oblastí, hospodárnost, vysokou produktivitu a v neposlední řadě vzhled svarů, je 
zapotřebí vyuţívat moderní CNC (Computer Numerical Kontrol) stroje. V oblasti 
svařování jsou to svařovací roboti.  

       Svařovací robot byl pouţit při výrobě válcové tepelného výměníku. Tepelné 
výměníky vyrábí firma Kornfeil s.r.o.  se sídlem v Čejči. Firma se zabývá 
především  výrobou pekařských pecí a související techniky pro moderní pekárny.  

      Válcový výměník je hlavní součástí tepelného výměníku nazvaného Eko-
Blok. Toto zařízení odvádí teplo z odpadních par od pecí a předává ho vodě. 

Tato voda o teplotě 70 – 85 °C se dále vyuţívá na vytápění objektů, vytápění 
kynáren a k pohonu chladícího absorbéru atd.     

        Svařovací robot  umoţňuje automatizaci výrobního procesu i při výrobě 
menšího počtu kusů a tím velice pohotově měnit výrobní sortiment.Díky pruţným 
výrobním systémům je moţno zkrátit výrobní cyklus z několika dnů jiţ na několik 
hodin. 

     Dříve se automatizace uplatňovala především ve velkosériových a hromadných 
výrobách. V současnosti  automatizace stále rychleji proniká aţ do niţších stupňů 
výroby a pouţití je téměř ve všech typech výroby. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Obr.1 Svařovací robot (1)  
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1  ROZBOR ROBOTIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ 

1.1  Vybrané pojmy a jejich význam (3) 

        Slovo „Robot“ je jeden z mála příkladů, kde slovo českého původu vstoupilo 
do povědomí na celém  světě. Poprvé ho pouţil Karel Čapek ve své hře RUR, 
napsané v roce 1921. Slovo „robotika“ vytvořil Isaac Asimow a pouţil ho v povídce 
Runaround, publikované v roce 1942. V našem dnešním pojímání jsou roboty 
stroje s jistým stupněm umělé inteligence. 

       Z hlediska průmyslových aplikací, se kterými se můţeme setkat, je zajímavá 
kategorie nazývaná průmyslové roboty. To jsou zařízení, která konají opakované 
úkony vyţadující jistý stupeň přesnosti a nahradí tak lidskou práci, únavnou, 
monotónní případně konanou v nepříjemném nebo nebezpečném prostředí. 
Jednou z typických aplikačních oblastí je svařování. 

Robot  -  je automatický nebo počítačem řízený integrovaný systém, schopný 
autonomní cílově orientované interakce s přirozeným prostředím, podle zadaných 
instrukcí od Člověka, tato interakce spočívá ve vnímání a rozpoznávání tohoto 
prostředí v manipulování s předměty, popř. v pohybování se v tomto prostředí. 

Průmyslový robot  - autonomně fungující stroj - automat, který je určen k 
reprodukci některých pohybových a řídících funkcí ve výrobním procesu,  které 
nahrazují analogické funkce člověka při přemísťování předmětů a nebo jeho 
technologického působení. 

Bodové řízení PTP (point tu point) - doslovně z bodu do bodu, pohyb 
koncového členu kinematického mechanismu je řízen z jednoho pracovního 
bodu do druhého bez kontroly trajektorie pohybu mezi těmito body. 
Dráhové řízení CP (Continual Point) - pohyb koncového výkonného členu robotu 
je plynule řízen po předepsané trajektorii. 

Adaptivní řízení -   řízení výkonného členu robotu v závislosti na skutečných 
parametrech vnějšího stavu prostředí s automatickou změnou řídicího programu. 

Manipulátor - zařízení, které je dálkově řízené operátorem a nebo programovým 
zařízením, má 2 a více stupňů volnosti, je nejčastěji vyuţíváno pro 
přemísťování manipulovaných předmětů ve výrobním i nevýrobním systému. 
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1.2 Charakteristické znaky průmyslových robotů 

       Roboty se principiálně liší od klasických prostředků mechanizace a 
automatizace tím, ţe mají universálnější pouţití. Jejich konstrukce umoţňuje 
přestavování a provádění rozmanitých operací různých technologií. 

    Spojují se v nich   základní prvky potřebné při výrobě na výrobních zařízeních. 
Jedná se o spojení prvků manipulačních systémů a to manipulačního a 
řídícího a nebo i prvků technologických výrobních systémů a to technologického, 
manipulačního a řídicího. (3) 

  Manipulátory a roboty se odlišují svými konstrukcemi, vzájemnými vazbami 
prvků, řídicími systémy  a moţnostmi jejich pouţití.  Pro  uţivatele, je  dobré  
znát charakteristické a třídicí znaky robotů: 

 typ pracovní zóny  je rozdělován podle kinematických pohybových struktur 
na kartézský, cylindrický, sférický, angularní a kombinovaný. V našem případě 
je pouţit  multiúhlový (angulámí), 

    

 
 

 

  

Obr. 1.1 Angulární uspořádání robotu (3)    Obr.1.2 Skutečný robot (3)                

 počet stupňů volnosti  je brán i včetně uchopovacího nebo pracovního 
efektoru, můţe být ještě dále členěn na stabilní, s pohybujícími se rameny 
a na mobilní, s pojezdem po pevné dráze nebo i na volně pohyblivém 
podvozku, (3) 

 počet ramen  s jedním, dvěma a více rameny. Dále je také 
hodnocen typ pohonu jednotlivých ramen, (3) 

 nosnost - základní parametr podle kterého se vybírá robot. V praxi se 
vyskytují roboty od menších nosností neţ je 1 kg aţ do nosností nad 1000 
kg, (3) 

  typ pohonů - podle pouţití v dané technologii a pro dosaţení 
poţadovaných parametrů se volí i typ energie pouţívané pro pohony 
pohyblivých částí mechanismů robotů. Nejčastější je pouţívána energie 
elektrická, pak pneumatická, hydraulická nebo i kombinovaná, (3) 
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 typ řídicího systému - pouţívají se různé typy řízení, podle poţadavků 
daného řešení technologie nebo manipulace. Princip řízení robotu 
vybaveného senzory lze rozdělit na neadaptivní řízení, adaptivní řízení 
případně i z umělou inteligencí. Vlastní pohyb můţe být spojitě řízen, 
diskrétním řízením, polohovým, naráţkovým nebo kombinovaně. Robot můţe 
být řízen individuálně nebo můţe být i skupinové řízení, (3) 

 třída přesnosti robotu - je dána jeho pouţitím. Od velmi přesných robotů 
provádějících montáţ a další přesné úkony s opakovatelnou přesností v 
0,001 mm aţ po méně přesné jako mohou být pouţívány v technologiích 
povrchových úprav (stříkání barev apod. ) kde je přesnost udávána v 
jednotkách mm, (3) 

Další třídění charakterizuje pro jaké účely je robot určen: 

 manipulační - je především určen a vyuţíván při manipulaci, při změně 
polohy, orientace, ustavení a upnutí, (3) 

 univerzální robot - je schopen současně provádět manipulační operace, 
technologické, případně i jiné funkce potřebné ve výrobním procesu, (3) 

  speciální roboty - zahrnují prakticky všechny ostatní typy robotů i servisní. 
Jsou určeny pro pomoc postiţeným osobám, práce pod vodou, v 
kosmickém prostoru v provozech z nebezpečným zářením (jaderné 
elektrárny) apod. (3) 

 

1.3 Pracovní nástroje robotů 

 Vyráběné a dodávané manipulátory a roboty musí být vybaveny pracovními 
nástroji, kterými v reálném prostředí vykonávají tyto základní funkce: 

 obsluhují výrobní stroje, tzn.  vkládají předměty do pracovního  
prostoru, 
 provádějí mezioperační manipulace, 
 vykonávají technologické operace, 
 provádějí potřebné servisní úkony, 
 a další podle účelu pouţití, např. pro operace měření a kontrolu. 

       Z uvedeného rozdělení je zřejmé, ţe základní dodávka robotu neobsahuje 
pracovní či výkonné nástroje. Uţivatel musí poţadované nástroje 
vyspecifikovat a definovat jejich funkce, základní parametry apod. Na základě 
tohoto jsou tyto práce zadávány nejčastěji specializovaným výrobním firmám, 
které je zkonstruují, vyrobí a dodají. Vţdy je třeba prověřit zda uţ není něco 
podobného někým vyuţíváno a nebo zda existuje výrobce, který tato zařízení 
vyrábí a dodává sériově. 

Sortiment pracovních (výkonných) pracovních nástrojů robotů, umístěných 
na konci hlavního kinematického řetězce robotu, se neustále rozšiřuje podle 
uplatňování robotů ve stále nových aplikacích. Tato část konstrukce tvoří v 
podstatě výstup celého zařízení, který bezprostředně realizuje příslušnou operaci, 
a proto bývá souhrnně nazýván výstupní hlavici. Někteří autoři je nazývají např. 
pracovní hlavicí, efektor atd.. (3) 

 

 



 

FSI 
VUT 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE              List   12 

 

 

1.3.1 Technologické hlavice 

          Technologickými hlavicemi jsou označovány takové výstupní pracovní 
části robotů, které provádějí technologické operace. Mohou být technologické 
hlavice určené pro obrábění, broušení, obloukové svařování, montáţ, stříkaní 
barev, metalizaci, vodní paprsek apod. 

          Konstrukce těchto technologických hlavic je podmíněna prostředím, 
polohou a technologií, a určuje základní podmínky konstrukce robotu. 

           Vlastní činnost a funkce technologické hlavice je zajišťována samostatným 
systémem jehoţ řízení zajišťuje optimální parametry provozu a bývá propojeno 
s řídicím systémem robotu, který bývá většinou jako nadřazený systém. (3) 

         Při konstrukci technologických hlavic je třeba respektovat podmínky 
nasazení a dimenzovat je na působení technologických parametrů, zatíţení 
dynamických sil a ostatních vnějších sil, které mohou na ně působit. Všechny tyto 
vlivy je pak nutno promítnout i do poţadovaného zatíţení koncového členu 
robotu, na který bývá technologická hlavice ukotvena. 

        
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.1.3 Technologická hlavice pouţita při výrobě válcové součásti výměníku 
 
 

 

 

 

 

 



 

FSI 
VUT 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE              List   13 

 

 

1.4 Svařovací robotizované pracoviště 

      Při výběru svařovací robotizovaného pracoviště na danou válcovou 
součást byly vybrány 2 varianty moţného řešení.Obě robotizované pracoviště 
pocházejí od firmy CLOOS.Od této firmy  má firma jiţ na  pracovišti jednoho 
svařovacího robota.Vedení firmy Kornfeil bylo spokojeno se stávajícím 
robotem i dodavatelskou firmou a proto se rozhodlo o pořízení dalšího robota 
od této firmy. 

    Tyhle 2 varianty jsou posouzeny dle finančních nákladů,prostorového 
zatíţení stávající haly,finanční efektivnosti atd.Vše je podrobně řešeno 
v kapitole „6 Ekonomické zhodnocení pro velkosériovou výrobu“. 

         Firma Cloos je německá firma se sídlem v Haigeru. Zabývá se a vyrábí 
svařovací a řezací techniku. Vyrábí jak svařovací přístroje systému Mig/Mag , 
WIG, plazmové, tak i robotické systémové řešení svařování a také 
robotizované svařovací buňky.   
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Obr.1.4 – Sídlo firmy CLOOS – Haiger Germany

 
(6) 
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1.4.1 Svařovací robotizovaná buňka 

         Svařovací robotizovaná buňka se skládá z ideálně vzájemně vyladěných 
komponent, je navrţena a zhotovena ve vysoké kvalitě a zároveň garantuje 
optimální cenu a výkon. Kompaktní buňka je flexibilní jednotka pro svařování 
malých dílů s perfektně vzájemně sladěnými komponenty. Komponenty jsou 
namontovány na stabilní rám opatřený úchyty pro transport. Celá kompaktní 
robotizovaná buňka se transportuje v celku na nákladním automobilu bez 
montáţních prací. Naloţení, vyloţení a transport zařízení k jeho stanovišti se 
provádí vysokozdviţným vozíkem. Připojením na pracovní média je zařízení 
schopno provozu. 

 
(3) 

       Kompaktní robotizovaná buňka se skládá z průmyslového robota a řízení, 
svařovacího zdroje a jeho příslušenství, otočného stolu(polohovadla), 
bezpečnostních prvků(světelné závory, notausy, pevné plechové zábrany ,atd.).   
Polohovadlo je přišroubováno na základním rámu společně s průmyslovým 
robotem. Rovněţ je na základním rámu namontována celá skříň buňky. 

Ta disponuje servisními dvířky, které umoţňují přístup do vnitřního prostoru 
buňky pro programové práce. 

      Všechna spojení jsou vyrobena a testována před dodáním, aby mohl být 
garantován krátký čas uvedení do provozu. 

      Firma Cloos nabízí velké mnoţství  různých variant robotizovaných 
svařovacích buněk. Různé varianty vznikají různou kombinací svařovacích 
robotů a polohovadel. 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Obr.1.5 – Příklad svařovací robotizované buňky
 
(6) 
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1.4.2 Kompaktní zařízení firmy CLOOS 

       Kompaktní svařovací robotizované pracoviště je pracoviště obsahující 
průmyslového robota a řízení, svařovací zdroj a jeho příslušenství, otočného 
stolu(polohovadla) a bezpečnostních prvků. 

             Kompaktní zařízení se liší od typu „buňka“ hlavně tím, ţe vše je 
dovezeno a montováno samostatně. Neleţí vše na jednom rámu. Také zde se 
nabízí nepřeberné mnoţství variant různých typů svařovacích robotů a různých 
polohovadel a pevných stolů. V automobilovém průmyslu je místo polohovadla 
dopravník, kolem kterého jsou rozmístěni roboti.  

        Vyuţití je vhodné pro obrobky střední a velké velikosti a hmotnosti. Některé 
verze je moţné dodat s rozdílnými upínacími délkami a pro zatíţení 2500 a 5000 
N. Pro optimální polohu hořáku u dílů o délce aţ 3000 mm se montuje robot na 
C-stojanu v poloze nad hlavou. Rozměrové a dosahové parametry se nacházejí 
v příloze. Značné rozdíly mezi kompaktním zařízením spočívají v polohovadlech, 
polohách robotů a nezbytné bezpečnostní technice. 

  Následující kritéria jsou směrodatná pří rozhodování mezi kompaktními 
zařízeními: 

 velikost obrobku, 
 hmotnost obrobku, 
 komplexnost obrobku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  

 

                                  Obr.1.6 - Kompaktní zařízení (6) 
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1.5 Návrh a porovnání 2 variant řešení 

        Firma Cloos nabízí 6 základních jednotek kompaktních zařízení. Označené 
jako C10 aţ C60.  

        Firmou zvolené varianty:  

1.5.1  Varianta č.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                       Obr.1.7 Kompaktní zařízení C60

 
(6) 

 
  Firma Cloos má tohle uspořádání pod katalogovým označením C60. Skládá 

se z robota R 350 uloţeného na C –stojanu. Je zavěšen v poloze nad hlavou. 
Polohovadlo zde pouţité je Orbit – 5DP a svařovací zdroj je GL 270 I - H - P - R / 
DC. Je vhodné pro obrobky střední velikosti do zatíţitelnosti aţ 5000 N. 

  Velkou výhodou tohoto kompaktního zařízení je orbitální polohovadlo 5DP 
na obr.1.8. Je vhodné do sériové výroby. Nedochází zde k časovým prodlevám při 
ustavování součástí před svařováním. Tohle polohovadlo má 2 pracovní stanice 
označené S1 a S2. Při svařování na stanici S1 můţe obsluha zakládat součásti do 
přípravku na stanici S2. Po skončení svařovacích operací na stanici S1 se 
polohovadlo otočí o 180° a svařovací operace se provádí na stanici S2. Ze stanice 
S1 obsluha vyjme svařenec a zaloţí nové polotovary do přípravku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Obr.1.8 Orbitální polohovadlo 5DP (5) 
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1.5.2 Varianta č.2 

 U této varianty je pouţito kompaktní zařízení Cloos C10. Jedná se o robota 
R 35O stojícího na podstavci. Místo polohovadla je zde pouţit upínací stůl. Na 
přání firmy Kornfeil s.r.o. byl upínací stůl nahrazen  jednoosým horizontálním 
polohovadlem s označením WPV – DP – 5000 N  a svařovací zdroj je GL 270 I - 
H - P - R / DC.  
 

 
 
                  

Obr.1.9 Horizontální jednoosé                 Obr.1.10 Kompaktní zařízení C 10 (6) 
             Polohovadlo (5)         

 
    Vlastnosti polohovadla: 

 pohon servomotorem řízeným z řídicího sytému robota, 
 standardní řada s nosností 250 kg - 3000 kg, 
 opakovatelná přesnost polohování +-0,05 mm na poloměru 800 mm, 
 typický smysl otáčení +- 180°, nekonečná rotace moţná, 
 v závislosti na typu a nosnosti je rychlost otáčení 2,0-5,0 sec/180°. 

   Vedení firmy se rozhodlo pro koupi této varianty z důvodů levnější pořizovací 
hodnoty. I přes to, ţe  varianta č.1 je výkonnější. Podrobnější finanční 
podrobnosti a doba návratu viz kapitola 6. 

 

1.6     Poruchy a výpadky pracoviště 

          Poruch na robotizovaném pracovišti můţe nastat mnoho. Záleţí na tom 
jakého bude charakteru a zda nám bude přímo ovlivňovat nebo dokonce 
znemoţňovat výrobu. 

  Poruchy bych rozdělil na tři velké oblasti:    

 poruchy robota a svařovacího zařízení, 
 vady sváru, 
 chyby vzniklé vlivem lidského faktoru 
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1.6.1   Poruchy robota a svařovacího zařízení 

       Tahle oblast poruch není moc častá. Firma která svařovacího robota dodala, 
disponuje rychlým servisem. Zajišťuje rychlou a efektivní pomoc v případě 
poruchy. Servisní tým se skládá z odborně vyškolených techniků, kteří jsou 
připraveni řešit problémy do 24 hodin. 

  Dále disponují dobře zásobeným skladem náhradních dílů, tím se 
minimalizují náklady způsobené odstávkou. 

 Také preventivními opatřeními jako je údrţba a prohlídka, které 
doporučovány a které jsou upraveny smlouvou o údrţbě / servisu,  udrţují 
technickou vyuţitelnost  zařízení skoro stoprocentní.    

       Při odstávce je výroba nahrazena ručním svařováním nezbytně nutných 
svařenců.  

1.6.2   Vady svárů 

  Sem spadají nejčastěji se vyskytující poruchy. O jejich řešení a následné 
odstranění se stará obsluha robota, programátor, seřizovač a technolog. 

 Velmi často se ve firmách stává, ţe obsluha, programátor a seřizovač je 
jedna osoba. Většinou na tuhle pozici je vybrán svářeč s vřelým vztahem 
k výpočetní technice.  

      Nejčastěji se vyskytující poruchy: 

 chybné zjištění polohy sváru, 
 chyby svařování, špatně nastavené parametry svařování, 
 chyby sváru, 
 kontrola oblouku a kontrola plynu. 

1.6.3    Chybné zjištění polohy svarů 

  Nejčastější problémy při svařování technologií WIG/TIG je, ţe polotovary 
nejsou dostatečně očištěny od předchozích operací jako je řezání na vodním 
paprsku, soustruţení atd..    

   Příruba zhotovená na vodním paprsku obsahuje velké znečistění ve 
formě zbytků písku. Při následném hledání polohy svaru čidlem robota 
nedojde ke kontaktu a robot se zastaví, nahlásí chybu. Dochází také k posunu 
polohy svaru vlivem dotknutí se čidlem vyčnívající třísky. 
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             Obr.1.11  chyby sváru u čísla 1, pod číslem 2 je svár v pořádku  

  1. chybný svár - zde se projevila špatná poloha sváru z důvodu špatného   
zjištění polohy. 

  2. u tohoto sváru je vše v pořádku 

  Chyby svařování, špatně nastavené parametry svařování (2)    

    Svarový kov vzniká tavením základního a přídavného materiálu. Proces 
vzniku je turbulentní. Podíl nataveného základního materiálu ve svarovém 
kovu nazýváme promísení. Při některých technologiích svařování je svarový 
kov tvořen pouze nataveným základním materiálem.  

    Velikost a tvar svarové lázně(objem) je přímo úměrný měrnému příkonu 
svařování, přičemţ geometrické faktory, tj. šířka a hloubka jsou nejvýrazněji 
ovlivňovány intenzitou svařovacího proudu (hloubka) a svařovacím napětím 
(šířka). Poměr šířky k hloubce svařovaného kovu označujeme jako koeficient 
tvaru svaru Ψ. Tvar svarové lázně ovlivňuje zejména rychlost svařování. 

 
 
 

    
 
Obr.1.11 Tvar svarové lázně (2)  
            a., při malé rychlosti svařovaní 
            b., při velké rychlosti svařování 
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      Při svařování válcové součásti byly experimentálně zjištěny jednak 
rychlosti svařování, ale i hodnoty svařovacího proudu. Pro přírubu máme 
nastavení základního proudu 215 A, hlavního proudu 220 A. Rychlost 
svařování je 9[cm . min-1]. 

    A pro svařování děr je základní proud 160 A, hlavní proud 180 A a rychlost 
svařování je 13 cm.min-1 

 Při malé rychlosti svařování byly sváry tmavé a byly zde patrné opaly 
materiálu. Naopak při velké rychlosti nám docházelo k natavení materiálu, ale  
nedošlo zde ke sletí obou materiálů anebo došlo jen k částečnému sletí 
materiálů. 

Kontrola oblouku svařování a kontrola plynu.  

 Tyto dva parametry jsou podchyceny systémem robota. Je to zde řešeno 
příkazy FUNCON ONLCON  a dokonce je zde i příkaz na rozeznání 
pórovitých svárů FUNCON POROSITY. 

  Takţe během procesu svařování se sledují komponenty plyn a proud. 
Pokud některá ze sloţek chybí, respektive dochází k silnému kolísání 
v průtoku proudu, dojde k zastavení běhu programu. 

   Obsluha dostane na displeji příslušné hlášení o příčině poruchy 
(například nedostatek plynu). 

  Příklad pouţití: 

 Kontrolu oblouku je zapnuta:      FUNCON_ONLCON 
                            a je vypnuta:      FUNCOFF_ONLCON 

      Kontrolu plynu je zapnuta:       FUNCON_ONLCON,1 
                               je vypnuta:       FUNCOFF_ONLCON.1 

O = oblouk 
1 = plyn  popřípadě pouţití přídavného materiálu je 2 = drát 

Na rozeznání pórovitých svárů pouţíváme příkaz: 

                            FUNCON_POROSITY,2500 

Kde hodnota 2500 znamená dobu zpoţdění v milisekundách   

1.6.4   Chyby vzniklé vlivem lidského faktoru 

Chyby zapříčiněny lidským faktorem patří mezi nejčastěji se vyskytující. Sem 
bych zařadil chyby vzniklé z důvodů: 

 špatně naostřena wolframová jehla, správné způsoby naostření 
jehly najdeme v kapitole  4.2.3 Wolframové elektrody. Je zde 
popsána i podle čeho se má nastavovat vzdálenost elektrody od 
svařovaného materiálu, 

 špatné ustavení do přípravku, 

 nedostatečné dotaţení jehly v hořáku a následné uvolnění,  

 nedostatečné dotaţení upínacích šroubů, 

 nedostatečné očistění svarových ploch. 
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2  ROZBOR VÁLCOVÉ SOUČÁSTI A CHEMICKÉ SLOŢENÍ 
MATERIÁLU 

      Válcová součást je součástí tepelného výměníku nazvaného EKO-BLOK od 
firmy Kornfeil s.r.o. 

      Eko Blok je zařízení pro kompletní vyuţití odpadní energie spalin a odtahové 
páry z plynových a olejových pekařských pecí. Toto zařízení zároveň slouţí 
k odstranění škodlivin ze spalin jednotlivých pecí a chrání tím ţivotní prostředí. 
Schéma a fotografie tepelného výměníku jsou uvedeny v příloze. 

      Válcová součást je naplněna vodou při maximálním tlaku < 3 bary. Přes 
válce prochází vodní pára o teplotě kolem 250 – 280 °C. Tato tepelná energie 
je přes pláště trubek uvnitř válce předána vodě. Ohřátá voda se dále pouţívá 
k ohřevu, nebo k chlazení. 

2.1   Rozbor válcové součásti 

        Válec je vyroben z nerezového materiálu ČSN 17 240. Výkresová 
dokumentace je v příloze číslo 1. 

  Skládá se z : 

 obal celého válce je z trubky Φ 323,9 mm a o síle s = 3 mm, 

 uvnitř válce jsou trubky Φ 28 o síle s = 1,5 mm, 

 válec je z obou stran uzavřen přírubou,která je vyřezána vodním 
paprskem z plechu o rozměrech 12 x 1000 x 2000, 

 mufny (nátrubky) G1“ a délce l = 100mm  AISI 304,které jsou 
rozděleny na poţadovaný rozměr, 

 čtvercové tyče o rozměrech 10 x10    a délce 1020 mm                        
DIN 1014(EN 10059). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Obr.2.1 Válcová součást tepelného výměníku 
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2.2  Chemické sloţení materiálu 

        Celý válec je vyroben z nerezové austenitické nemagnetické oceli  ČSN 
17 240, která se hojně vyuţívá v  potravinářském a chemickém průmyslu. 
Mnoţství a výskyt jednotlivých chemických prvků je v tabulce 2.2   

       Austenitické oceli mají ze všech základních tříd nejvyšší korozní odolnost, 
kterou lze zvyšovat přidáním molybdenu a mědi. Významnou vlastností je 
taţnost a houţevnatost. Za účelem získání různých se základní sloţení 
upravuje přidáním dalších prvků s cílem zvýšení: 

 korozní odolnosti (chróm,molybden,měď,křemík,nikl), 

 mechanických vlastností (dusík), 

 obrobitelnosti (síra,selen,fosfor,olovo,měď), 

 celkové odolnost proti praskavosti svarů (mangan), 

 odolnost proti bodové a štěrbinové korozi (molybden, dusík, 
křemík),    

 pevnosti při tečení (molybden, titan, niob, bór), 

 ţáruvzdornosti (chróm, hliník, křemík, nikl).   

 

Tab.2.2 Chemické sloţení oceli ČSN 17 240 (9) 
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3  ZAČLENĚNÍ  SOUČÁSTI DO STÁVAJÍCÍ ÚROVNĚ 
ROBOTIZOVANÉHO PRACOVIŠTĚ 

        Výroba tepelného válcového výměníku probíhá ve svařovací hale 
označené jako „závod 02“. Ze závodu 01 přijdou vyhotovené polotovary jako 
jsou příruby, nátrubky, krouţky ze čtyřhranné tyče, ale také přířezy trubek. 

        Materiálový a technologický tok před a po zavedení robotizované buňky 
pro svařování válcové součásti je znázorněný na obrázku 3.1 a 3.2. Před 
instalací robota  probíhala výroba  tak, ţe polotovary se sestavily a 
nabodovaly na pracovišti označeném číslem 2 a následně  svařily na 
dvou pracovištích č.3. Jelikoţ byla výroba tímto uspořádáním málo pruţná a 
časově velmi náročná, byla zavedena robotizovaná buňka. Tato buňka 
zajišťuje vetší efektivnost při výrobě, sniţování časové náročnosti, lepší vzhled 
svarů a také v neposlední řadě zvyšuje kultivovanost pracoviště.  

           Po zavedení robotizované buňky, je technologický tok následující: 

 materiál je přivezen ze závodu 01 do skladu závodu 02, 

 ze skladu putuje pomocí manipulačního zařízení na dvě svařovací 
pracoviště č.2, kde se sestaví a naboduje, 

 v nabodovaném stavu se převeze do svařovací robotizované buňky, 
kde na polohovadle pod robotem se svaří, 

 svařený válec je převezen na pracoviště č.9, kde je sestaveno 
kompletní zařízení Eko-Blok. Zde se po sestavení provede tlaková 
zkouška a připraví se na export.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obr.3.1 Schématické uspořádání závodu 02 před instalací robotizované buňky na    
svařování válcové součásti 
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Obr.3.2 Schématické uspořádání závodu 02 po instalací robotizované buňky na    
svařování válcové součásti 

 

 

  Označení jednotlivých pracovišť na obou schématických uspořádáních, tedy před 
i po instalaci robotizované svařovací buňky: 

 č.1.  Sklad materiálu a polotovarů, 

 č.2. a 3. Ruční svařovací pracoviště pro výrobu válcové součásti, 

 č.4.  Robotizované svařovací zařízení pro výrobu kanálů etáţí, 

   č.5.  Řídicí systém robotu, 

 č.6.  Automatické otáčecí polohovadlo, 

 č.7.  Mezisklad s hotovými svařenci určené k dalšímu pouţití, 

 č.8.  Ruční svařovací pracoviště pro výrobu etáţí, 

 č.9.  Ruční pracoviště pro výrobu Eko - Bloků z válcové součásti 
tepelného výměníku,  

 č.10.Manipulační zařízení, 

 č.11.Svařovací robotizovaná buňka určená na svařování válcové 
součásti, 

 č.12. Automatické otáčecí polohovadlo, 

 č.13. Řídicí systém robotu. 
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4  SVAŘOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ WIG (TIG) 
 
WIG – Wolfram Inert Gas (německy). Svařování netavící se wolframovou 
elektrodou v inertním plynu. V angličtině je metoda označována zkratkou TIG 
– Tungsten Inert Gas. (1)

  
   

4.1 Princip svařování metodou WIG(TIG)(1) 

        Při svařování metodou WIG hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a   
  základním materiálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před okolní atmosférou 
zajišťuje netečný plyn o vysoké čistotě minimálně 99,995 %. 

       Pouţívá se argon, helium nebo jejich směsí. Svařování lze realizovat 
s přídavným materiálem ve formě drátu ručním způsobem, nebo automatické 
svařování s podavačem drátu s proměnnou rychlostí jeho podávání dle 
postupu svařování. 

      Obecně lze svařování rozdělit dle druhu proudu na svařování střídavým 
proudem pro hliník, hořčík a jejich slitiny a svařování stejnosměrným proudem 
pro středně a vysokolegovanou  ocel, měď, nikl, titan, zirkon, molybden a 
další. 

      Pro svařování uhlíkové oceli se metoda WIG pouţívá méně z důvodů 
nebezpečí vzniku pórů ve sváru a z ekonomického hlediska. Svařování 
wolframovou elektrodou se pouţívá i pro spojování obtíţně svařitelných 
materiálů s vysokou afinitou ke kyslíku, např. titan a zirkon. 

     Lze svařovat i různorodé materiály – ocel s mědí, bronzem nebo niklovými 
slitinami a návary v oblasti renovací např. nástrojové oceli, niklové a kobaltové 
tvrdonávary. 

     Svařování WIG má výrazný růst objemu svářečských aplikací, coţ se 
připisuje vysoké kvalitě spojů, operativnosti řízení procesu svařování a 
vysokému stupni automatizace a robotizace. 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  Obr.4.1 Způsob svařování WiG(TiG) (7) 
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         Obr.4.2 Princip svařování netavící se elektrodou v inertním plynu – WIG (7) 

4.1.1    Svařovací proud 

          Pro TIG svařování se dá pouţít jak zdroj stejnosměrného proudu (DC), tak 
zdroj střídavého proudu (AC). Podmínkou je strmá statická V-A charakteristika.    
Při svařování stejnosměrným proudem máme dále moţnost pouţít tzv. přímou 
nebo nepřímou polaritu. Při pouţití přímé polarity je netavící se elektroda v 
hořáku připojena na MINUS pól svařovacího zdroje a svařovaný materiál je 
připojen na PLUS pól. Při svařování nepřímou polaritou je zapojení opačné 
(elektroda = PLUS, svařovaný materiál = MINUS). Při svařování střídavým 
proudem se polarita mění (střídá) v pravidelných intervalech. Všechny moţnosti 
graficky prezentuje následující obrázek. 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   Obr.4.3  TIG svařování DC nepřímá a přímá polarita a AC (7) 

    Na robotizovaném pracovišti budeme pouţívat  přímou polaritu. Při které 
bude netavící se elektroda připojena na záporném pólu a základní materiál na 
kladném. Tím se bude elektroda méně zahřívat. Tohle zapojení prezentuje 
obrázek a). Na obrázku b).  je nepřímá polarita stejnosměrného proudu a na  
 obrázku c).  je svařování střídavým proudem. 
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4.1.2   Výhody a nevýhody TIG svařování 

Výhody TIG svařování: 

 výborná kontrola nad svarovou lázní. Tím, ţe na rozdíl od jiných metod 
svařování elektrickým obloukem, nedochází k neustálému přísunu 
přídavného materiálu do lázně, můţe svářeč daleko lépe ovlivňovat 
svarovou lázeň a tím i vlastnosti svarového spoje, 

   vysoká teplota oblouku, díky tomu je moţné svařovat i materiály, které 
autogenem neroztavíte, zejména vysocelegované ocele. Zároveň je ale 
teplotní pole velmi úzké. Nedochází proto k tepelnému ovlivnění základního 
materiálu v tak širokém pásmu okolo svaru a naopak je moţné dosáhnout 
velké hloubky závaru,  

  výborná ochrana svarové lázně před škodlivými účinky vzduchu (hlavně 
vzdušného kyslíku). To je zajištěno pouţitím inertních plynů jako ochranné 
atmosféry, 

 z dalších pozitivních vlastností můţeme jmenovat příznivé tvarování 
svarové housenky na povrchu i v kořeni a dobré operativní vlastnosti Tigu v 
polohách. 

         Nevýhody TIG svařování:          

 vysoká technická náročnost na svařovací zařízení, zejména při TIG svařování 
střídavým proudem. Zařízení pro TIG svařování jsou obecně komplikovanější a 
draţší, neţ svářečky pro jiné běţné metody svařování, 

 malá produktivita, zejména ruční svařování TIGem je  pomalé. Je to dáno 
hlavně  precizností, která byla v předešlé kapitole vyzdviţena jako hlavní 
přednost TIGu. 

4.2 Svařovací zařízení 

4.2.1  Základní sestava zařízení pro svařování WIG stejnosměrným 
proudem 
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 zdroj stejnosměrného proudu je usměrňovač se síťovým 

transformátorem, nebo invertor se strmou statickou charakteristikou. 
Napětí naprázdno nebývá obvykle vyšší neţ 75 V. Strmá charakteristika 
zdroje s vyznačenou standardní charakteristikou oblouku je na obrázku 
4.5, 

 
 
 

 
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 řídicí jednotka obsahuje prvky k ovládání svařovacího procesu – začátek 

a ukončení svařování, náběh na začátku a sestup proudu na konci 
procesu, 

 zapalovací jednotka zabezpečuje jiskrové bezzkratové zapálení oblouku 
pomocí vysokofrekvenčního vysokonapěťového ionizátoru, nebo zkratem 
při velmi malém zapalovacím proudu, max. 6 A. Řídícím prvkem je při 
oddalování elektrody automaticky zvyšován proud na svařovací hodnotu,  

 programátor v přímé návaznosti na řídící jednotku zabezpečuje 
nastavení předfuku a dofuku plynu, zapínání a regulaci okruhu chladící 
vody, aktivuje činnost ionizátoru a při mechanizovaném způsobu 
svařování řídí veškerý pohyb hořáku. V případě robotizovaného svařování 
je napojen přímo na řídící systém robota, 

 svařovací hořák WIG zabezpečuje vlastní svařovací proces a bude 
popsán dále, 

 chladící jednotka zabezpečuje cirkulaci chladící vody v celém systému. 
Skládá se ze zásobníku chladící vody, čerpadla s elektromotorem, 
ventilátoru na chlazení vody a propojovacích hadic včetně rychlospojek, 

 zásobník ochranného plynu zabezpečuje spolu s redukčním ventilem 
poţadovaný trvalý tlak plynu s nastaveným průtokem. Nejběţnější je 
tlaková láhev o objemu 10, 40 nebo 50 l, ale pro velký odběr inertního 
plynu jsou ekonomicky výhodné kapalné plyny v mobilních odpařovacích 
nádobách. 
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   Spojovací a propojovací prvky mezi jednotlivými částmi jsou vodiče a 
hadice různých průměrů a délky. Všechny komponenty tvoří jeden celek 
svařovacího zařízení. 

        Na firemním robotizovaném pracovišti je pouţito svařovací zařízení 
GLW 270, které je od výrobce CLOOS. 
 
  
 
 
 

Obr.4.6  Svařovací zařízení GLW 270 a její 
technické údaje (6) 

 
 

4.2.2  

4.2.2  Ochranné plyny (1) 

Ochranné plyny zabezpečují ochranu netavící se elektrody, svarové 
lázně a její okolí proti vlivům okolního vzduchu, především proti oxidaci a 
naplynění. Současně vytvářejí příznivé podmínky pro zapálení oblouku a jeho 
stabilitu, přenos tepla do svaru i jeho tvarování. 

Pouţívají se plyny Argon, Helium, směsi argonu a helia, směsi argonu a 
vodíku a směsi argonu s dusíkem. Na robotizován pracovišti bude pouţit 
ochranný plyn Argon. 

Argon (Ar) je jednoatomový plyn, bezbarvý, bez chuti a zápachu, který je 
inertní a nevytváří se ţádným prvkem chemické sloučeniny. Vyrábí se destilací 
zkapalněného vzduchu, kde teplota varu argonu při atmosférickém tlaku je 
185,8  °C. Ve vzduchu je argonu 0,934 %. Argon má malou tepelnou vodivost a 
relativně nízký ionizační potenciál 15,8 eV. Z těchto důvodů se oblouk v argonu 
dobře zapaluje, má vysokou stabilitu i při relativně velké délce, umoţňuje 
vysokou proudovou zatíţitelnost a sloupec oblouku dosahuje vysokých teplot. 

 Hustota argonu je 1,784 kg.m-3 je tedy asi 1,4 krát těţší neţ vzduch a to 
přispívá k efektivnosti a velmi dobré schopnosti plynové ochrany především 
v poloze PA. Má nízkou citlivost na proudění vzduchu. 

Dnes vyráběná a běţně nabízená čistota plynu je označována 4.5 tj. 
99,995 %. Materiály s vysokou afinitou ke kyslíku jako je titan, tantal a zirkon 
však vyţadují ochranu plynem vyšší čistoty např. 4,8 – 99,997 %, 

     nebo 5,0 – 99,999 %. 
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Obr.4.7 Redukční ventil (7)               Obr.4.8 Tlaková láhev 

(7) 
 

       Technické plyny se dopravují a skladují v tlakových láhvích obr.4.8. 
Tlakové nádoby jsou barevně rozlišeny dle obsahu plynu. Argon je označen 
šedou lahví s tmavě zeleným vrchem lahve. 

Redukčním ventilem obr.4.7 se redukuje tlak a průtok technického plynu 
z tlakové nádoby. 

4.2.3 Wolframové elektrody (1) 

      Netavící se elektrody pouţívané při svařování WIG se vyrábějí ze spékaného 
wolframu, který má teplotu tavení 3380 ° C, teplotu varu 5700 ° C, měrný 
elektrický odpor 5,36 . 10-8 ohmů a hustotu 19,1 g.cm-3. 

Elektrody se vyrábějí čisté bez příměsí o čistotě 99,9 % W, nebo legované 
oxidy kovů – thoria (Th), lanthanu (La), ceru (Ce), zirkonu (Zr) nebo ytria (y), 
které jsou v elektrodě rovnoměrně rozptýleny. Přísada oxidů sniţuje teplotu 
ohřevu elektrody o 1000° C, zvyšuje ţivotnost, zlepšuje se zapalování oblouku a 
jeho stabilita díky zvýšené emisi elektronů. 

     Při disociaci se thorium (Ce,Y,Zr,La atd.) uvolňuje a pokrývá hrot wolframové 
elektrody, přičemţ podstatně zvyšuje termoemisi elektronů. Delší ţivotnost 
elektrody a vyšší proudovou zatíţitelnost podporuje také vysoká teplota tavení 
oxidů. 

Tab.4.9   Přehled druhů vyráběných wolframových elektrod. (ČSN EN 26 848) (8) 
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    Označování wolframových elektrod se řídí těmito zásadami: 

 první písmeno W značí wolfram jako základní prvek elektrod, 

 druhé písmeno charakterizuje přísadu oxidů, T – oxid thořičitý, Z – oxid 
zirkoničitý, L – oxid lanthaničitý, C – oxid ceričitý,  

 písmeno P (pure - čistý) charakterizuje elektrodu z čistého wolframu, 

 číslo při základní značce udává desetinásobek koncentrace oxidů. 

       Kaţdá dodávaná elektroda musí být na jednom konci označena min. 3mm 
barevným páskem odpovídajícího barevného odstínu. Elektroda se brousí na 
konci bez barevného označení do poţadovaného tvaru. 

4.2.3.1 Průměr elektrod a jejich délka (7) 

Wolframové elektrody se standartně vyrábějí v těchto průměrech:  
1,0 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 a 6,4 mm.  

Standardně vyráběné délky jsou: 50,75,150 a 175 mm.  

4.2.3.2 Vzdálenost elektrody od materiálu - délka oblouku (7) 

      Výrobci doporučují aby pouţitý průměr elektrody byl rovněţ vzdáleností od 

materiálu, tedy elektroda  Φ 2,4 mm má být udrţována ve vzdálenosti 2,4 mm 
od základního materiálu. Délka oblouku by měla být po celou dobu svařování 
udrţována stejná. 

4.2.3.3 Broušení wolframových elektrod (7) 

      Tvar konce elektrody ovlivňuje podstatným způsobem průběh svařování 
a kvalitu svaru. Elektrody se brousí do špičky. Délka špičky má být asi 1 - 1,5 
násobek průměru (pro pr. 2,4 mm = délka špičky 2,4 - 3,6 mm), viz 
následující obrázek: 

 

           
              Obr.4.10 Broušení wolframových elektrod (7) 
 

   Vystředění: velmi záleţí na tom, aby špička byla opravdu v ose elektrody.  

        Při excentricitě vzniká nebezpečí nestabilního oblouku. Zejména při 
automatickém svařování pak vzniká nebezpečí, ţe ačkoliv je elektroda přesně 
fixována k materiálu úchytem elektrody, vadné vycentrování špičky způsobí, 
ţe svařovací energie není přivedena na poţadované místo. 
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        Obr.4.11 Vystředění elektrody (7) 
 

    Úhel nabroušení: spolu s průměrem elektrody má tento úhel rozhodující 
vliv na kvalitu svaru. Vyobrazení znázorňuje, jaký tvar má tavná lázeň při 
stejném proudu ale různých úhlech špičky. Oblouk je zrcadlovým obrazem 
úhlu broušení. Ostrý úhel elektrody přenáší energii na malou plochu s velkým 
natavením. Tupý úhel elektrody přenáší stejný svařovací proud na velkou 
plochu s poměrně mělkým natavením.         

Doporučené hodnoty vrcholového úhlu pro stejnosměrný proud 

Svařovací proud:         Vrcholový úhel: 

    do 20 A                     30° 

 20 aţ 100A                  60° - 90° 

         100 aţ 200 A               90°-120° 

          Nad 200 A                  120° 
 

                                                                               Obr.4.11 Vystředění elektrody (7) 

 

4.2.3.4 Proudová zatíţitelnost wolframových elektrod (7) 

         Následující tabulka zobrazuje jaké rozsahy proudu můţeme pouţít pro 
wolframové elektrody různých průměrů. Tabulka je sestavena zvlášť pro elektrody z 
čistého wolframu (WP) a pro legované elektrody (Leg. = ostatní).  
  Dále je zohledněn druh proudu (AC/DC) a v případě stejnosměrného proudu také 
polarita (přímá/nepřímá). 

         Z tabulky je  také patrné, proč  wolframová elektroda shoří, pokud se 
omylem připojí hořák na plusový vývod svářecího investoru.  

  Tab.4.12 Proudová zatíţitelnost wolframových elektrod (7) 

Proudová zatiţitelnost wolframových elektrod 

Průměr 

elektrody 

v mm 

Stejnosměrný proud (DC) v A Střídavý proud (AC) v A 

- pól + pól   

WP Leg. WP Leg. WP Leg. 

1.0 do 65 do 75 - - do 25 do 30 

1.6 45-90 60-160 do 20 do 20 30-90 30-120 

2.4 80-160 150-250 10-25 10-25 80-140 100-210 

3.2 150-290 220-330 15-30 15-30 130-190 150-260 

4.0 180-260 310-490 25-45 25-45 180-270 240-350 

4.8 240-450 460-640 40-60 40-60 250-350 310-450 

6.4 350-800 480-850 50-90 50-90 320-460 380-530 
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4.2.4   Svařovací hořáky 

        Svařovací  hořáky (obr.4.13 ) jsou nejzatíţenější částí svařovacích 
zařízení. Zajišťují přívod elektrického proudu k elektrodě, přívod a usměrnění 
ochranného plynu, fixování polohy wolframové elektrody, přívod a odvod chladící 
vody.  

          Hořáky rozdělujeme na chlazené procházejícím plynem do cca 150 A  a 
vodou chlazené hořáky do 350 aţ 500 A pro ruční, ale především strojní 
svařování. 

 
 

 
Obr. 4.13   Svařovací hořák (7) 

      Hořáky mají vyměnitelné kleštiny, které zajišťují pevné upnutí a proudové 
napájení wolframových elektrod. Pevné upnutí je důleţité z hlediska sníţení 
přechodového odporu mezi kleštinou a wolframovou elektrodou. Kleštiny jsou 
vtlačovány do kuţelového otvoru pomocí ručně šroubované matice s krytem 
na elektrodu. 

         Další tepelně zatíţenou částí je plynová tryska, která usměrňuje 
proudění plynu do místa svařování. 

         Keramické trysky se pouţívají pro hořáky chlazené procházejícím 
plynem a kovové, nejčastěji měděné a pochromované, jsou vhodné pro strojní 
hořáky chlazené vodou. 

Tab.4.14 Doporučené průměry plynových trysek (7) 

Proudový 
rozsah (A) 

Průměr plynové 
trysky (mm) 

Do 70 6 – 9 

70 - 150 9 – 11 

150 - 250 11 – 13 

250 - 300 13 – 13 

300 - 500 15 – 18  

 
          Průměr trysek se volí podle poţadované plochy,kterou chceme chránit. 
Orientační průměry plynových trysek jsou v tabulce Tab.4.14 
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  Optimální průtok plynu závisí na těchto parametrech: 

 druh svařovaného materiálu, 

 typ ochranného plynu, 

 hodnota proudu, 

 velikost plynové trysky, 

 úhel sklonu hořáku, 

 rychlost proudění okolního vzduchu, 

 typ spoje,  

 svařovací poloha. 

         K zajištění dokonalého plynového prostředí pro zapálení oblouku je 
svařovací zařízení vybaveno funkcí předfuku plynu. Zapálení oblouku je 
zpoţděno proti začátku proudění plynu o 2 aţ 5 sec. Naopak ochlazování 
elektrody a svařovaného kovu na teplotu, kdy nehrozí oxidace je zajištěno 
funkcí dofuku. Tato funkce zajišťuje proudění ochranného plynu ještě 5 aţ 10 
sec po vypnutí proudu. Jestliţe má elektroda modré nebo černé zbarvení, je 
ochrana nedostatečná a dobu proudění plynu je třeba prodlouţit.  

 

5  ŘÍDICÍ  PROGRAM  PRO  SYSTÉM  ROTROL II 

5.1 Programovací jazyk 

         Pro robotizované systémy CLOOS je pouţit programovací jazyk  CAROLA 
(Cloos Advanced RObot LAnguage) – CLOOS pokročilý jazyk pro roboty (6)  

         Pro vytváření programu robotu je v programovacím systému ovládání robotu 
ROTROL II k dispozici programovací jazyk CAROLA. Průběh operace se 
formuluje pomocí stisknutí odpovídajících symbolů zobrazených na obrazovce 
(touchscreen) ručního programovače (PHG) a zadání přes klávesnici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Obr.5.1 Ruční programovací                              Obr.5.2 Řídicí skříň - Rotrol II (6) 
             zařízení – PHG (6) 
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         Nebude zde popisován způsob programování v systému Rotrol II, nýbrţ zde 
bude přímo  vyhotovený program na svařování válce s popisky. 

         Programování robotů je trochu jiné, neţ programování CNC obráběcích 
strojů. Při srovnání např.s CNC soustruhem je zde odlišností víc. Ta hlavní 
odlišnost je, ţe u robota se skládá program ze 2 samostatných částí. První část je 
najetí skutečných bodů svařování(skutečné najetí hořákem na místo sváru) a 
druhá část obsahuje vlastní text programu. 

 

 
                                                                                     
 

 

 

 

 

 

        

 
       Obr.5.3 Řídicí skříň – technické parametry (6) 

 

5.1.1 Řídicí program  

Program je ve formátu vygenerovaném strojem,modře jsou doplněny 
vysvětlivky. 

 

RESTART   
!VALEC VYMENIKU  
 

!TCP - X=15; Y=0; Z=3610  tady jsou souřadnice špičky svařovací jehly 
 
LISTS 1 = (7711,1,20,2,0,0,700,0,0,4,80,50,100,0,0,0,0,5,4,0,5,0)  
LISTE 1 = (7711,1,8,50,0,500,700,0,0,0,30,50,50,0,0,500,0,10,0,10,5,0)  
LIST 1 = (7711,1,8,12,0,0,700,0,0,15,160,50,180,0,0,1,1,0,0,0,45,0)  
LISTS 2 = (7711,1,0,2,0,0,700,0,0,0,79,50,100,0,0,0,0,30,40,30,5,0)  
LISTE 2 = (7711,1,0,2,0,40,700,0,0,0,50,50,70,0,0,200,0,15,40,20,5,0)  
LIST 2 = (7711,1,0,9,0,0,0,0,0,10,215,50,220,0,0,2,2,15,40,0,60,0)  
Zde jsou svařovací listiny, ve kterých jsou parametry jako je např. hlavní proud, 
základní proud, rychlost svařování, amplituda, předfuk plynu, dofuk plynu, atd.  
 List 1      -normální svařovací listina 
 ListS 1   -spouštěcí svařovací sestava 
 ListE 1   -sestava koncové fáze svaru 
  
  U svař.listiny 2 je to obdobné. 
  

VAR X,STR,STP,POK    Proměnné  
 

PROC SUCH    Procedura hledání polohy čidlem 
 
LIST 99 = (7711,0,0,17,0,0,300,0,0,0,0,50,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)  
$ (99)  



 

FSI 
VUT 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE              List   36 

 

 

SET (1)  
GP (STP)  
WHEN IN (1) DURING GC (STP+2) THEN JUMP L001  
RESET (1)  
PAUSE ! NENI KONTAKT SENZORU  
DECHANGE  
L001:  
RESET (1)  
DECHANGE  
CHANGE (STP+1)  
GP (STP)  
ENDP  
Tady končí část programu se svařovacími listinami, procedurami a proměnnými 
a začíná hlavní tělo programu slovem MAIN 
MAIN     
DECHANGE  Vypne posuvy souřadnic 
 

MENU: rozhodování 
WREAD ('ZVOL SI STRANU:',STR)   příkaz WREAD vypíše na obrazovku „zvol si 
stranu“a uloţí náš poţadavek do STR 

 

IF STR=0 THEN GP (8)  jestli je zadáno na vstup 0, tak odjeď do výchozího bodu 8 
IF STR=1 THEN JUMP STRANA1  jestli 1, tak jeď na stranu 1 
IF STR=2 THEN JUMP STRANA2  jestli 2 tak jdi svařovat stranu 2 
IF STR=3 THEN JUMP OBRUBA1  jestli 3 tak jdi svařovat obrubu 1 
IF STR=4 THEN JUMP OBRUBA2  jestli 4 tak jdi svařovat obrubu 2 
 
JUMP MENU  
 
OBRUBA1:  
 

GP (7000) GP  označuje rychloposuv do určitého bodu (zde je to do bodu 7000) 
GP (5500)  
STP:=5550    proměnná pro posunutí skutečného bodu hledání 
CALL SUCH   vyvolání procedury pro hledání skutečné polohy obruby 
GP (5500,7000)  
$ (2) vyvolání svařovací listiny 
ROF (7) rof je příkaz pro kmitání 
GP (300,301,302,303) nájezdy rychloposuvem na body 300 aţ 303 
ARC (303,304,305)  příkaz ARC je pracovní příkaz   
ARC (305,306,307)  
ARC (307,308,309)  
GP (310,311,312,313)  
DECHANGE  přepsání posunutých souřadnic na původní 
 
 
Obruba č.2 je analogií obruby č.1 
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 Obr.5.4 Příklad umístění bodů Rychloposuv 301 - 303 a 309 - 311  
Pracovní posuv pro části kruhu     
ARC 303 – 309 (4) 

 
STRANA1:  
WREAD ('ZVOL SI DIRU:',X) na obrazovce se zeptá a začíná se dírou č.0 
 

X:=X+5100 do proměnné X postupně přičítá po jedné k  bodu 5100  
DECHANGE  
GP (7000)  
 
STRANA10:  
 
CHANGE (5005,X)  
GP (5200,5500)  
STP:=5505               STP jsou proměnné pro body u hledání, jsou 3 hledání o           
bodech(5005,5010 a 5015) 

       CALL SUCH  procedůra hledání skutečné polohy sváru 
GP (5509)  
STP:=5510  
 

CALL SUCH procedůra hledání skutečné polohy sváru 
STP:=5515  
 

CALL SUCH procedůra hledání skutečné polohy sváru 
GP (5514,5500,5200) nájezdy rychloposuvem  
GP (5005)  
$ (1)     svařovací listina 
ROF (5) příkaz kmitání 
GP (5006) rychloposuv 
ARC (5006,5007,5008) svařování části kruţnice 
ARC (5008,5009,5006) svařování části kruţnice 
GC (5010) svařování rovného úseku kruţnice 
GP (5011) odjezd rychloposuvem 
X:=X+1  
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DECHANGE zrušení všech posunů  
IF X>5154 THEN JUMP ODJETI  jestli je hodnota X větší neţ 54,tak hořák odjíţdí do 
výchozí polohy,jelikoţ je 55 děr,tak svařování na téhle straně končí(začínalo se 0 
a proto je jen 54 hodnot)  
Také zde je strana 1 s 55 dírami analogií strany 2 o stejném počtu děr. 

       Při programování najíţdíme ramenem robota na skutečné body, které 
ukládáme. V programu je textem vyvoláváme. 

 
   Kompletní program se skládá ze 3 části souborů: 
 
  textu    označen jako    válec.s, 

  bodů                             válec.p, 

  strojového kódu           válec.z, 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Obr.5.5  Programování - fyzické najíţdění bodů 
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6  EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PRO VELKOSÉRIOVOU  

         VÝROBU 

6.1  Příčiny zavedení Automatizace 

  Automatizace obecně přináší tři základní efekty:                     

 zvýšení kvality výrobků 

 zvýšení produktivity práce (výrobnosti) 

 moţnost zvýšení pruţnosti (flexibility) výroby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tyhle tři body jsou nezbytné pro zachování konkurenceschopnosti, jeţ je 
podmíněna pruţným uspokojováním zákazníka kvalitními výrobky při jejich 
nerostoucí ceně. 

          Zvláštní pozornost si vyţaduje 
zvyšování kvality a stejně tak i 
produktivita práce je velmi důleţitá 
pro udrţení se na trhu, tedy pro to, 
aby se dané výrobky cenově 
přinejmenším vyrovnaly konkurenci 
nebo byly (při srovnatelné kvalitě) o 
něco levnější. 
       

 

 

 

 

            Pruţnost (flexibilita) výroby se projevuje v co nejúplnějším uspokojování 
poţadavků zákazníků nabídkou široké škály typů a modifikací výrobku, tedy v 
maximálním pokrytí trhu. 
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           Robot či manipulátor bez 
problémů pracuje na tři směny, 
disponuje mnohem  větším 
výkonem neţ člověk, nevadí mu 
práce v nebezpečném, prašném či 
hlučném prostředí, můţe pracovat 
v libovolné poloze (téţ zavěšený 
„hlavou dolů“), nepoţaduje 
zvyšování mzdy, nestávkuje, 
nedělá chyby a je konstruován 
tak, aby postačil rychlému taktu 
podávání a odebírání výrobků. 
Samozřejmě, ţe robot má i určité 
nevýhody, zejména je to jeho 
vysoká cena a dnes ještě 
poměrně nízká inteligence. Je-li 
(výjimečně) robot pomalejší neţ člověk, vyváţí tuto skutečnost zpravidla svou 
„neúnavností“, neboť člověk dokáţe intenzivně pracovat jen po určitou dobu a 
potom vyţaduje odpočinek. Oblast náhrady člověka v porovnání s různými 
zařízeními je zřejmá z obr.6.3 

            Nezanedbatelnou výhodou pouţívaných pracovišť je rovněţ opakovatelná 
kvalita svarových spojů. Pokud uţivatel zajistí opakovatelnou kvalitní přípravu 
výroby jednotlivých polotovarů, které se na robotizovaném pracovišti svařují, robot 

tyto dílce svaří vţdy stejně, opakovaně stejně. (6) 

6.2 Konkrétní úspory nákladů 

         Jsou uvaţovány dvě varianty návrhu robotizovaného pracoviště. První 
varianta, označena jako „Varianta 1“ se skládá z kompaktního zařízení C60 
s orbitálním polohovadlem. 

         „Varianta 2“ je sestavena z kompaktního zařízení C10 a horizontálního 
jednoosého polohovadla. Vyobrazení a popis jednotlivých variant se nachází 
v kapitole „1.5 Návrh a porovnání 2 variant řešení“. 

Pořizovací hodnota :         -    1 varianty …………. 5,2 mil.kč 
                                          -    2 varianty…………..2,5 mil.kč 

    V tabulce 6.4 byly posuzovány počty vyrobených válců výměníků 
pracovníkem,                                      
tedy svářečem a robotizovaným pracovištěm.Robotizované pracoviště se dále 
dělí na 2 varianty řešení.To vše je uvaţováno při jednosměnném i dvousměnném 
provozu. 
 
 
    
 
 
 
                  Tab.6.4  Počet vyrobených kusů válců na různém pracovišti 

 Svářeč Varianta 1 Varianta 2 

ks / 1 směnu 1,5 3 2 

ks / 2 směny  3 6 4 
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6.2.1   Výpočet počtu kusů válců za 1 rok: 

Výpočet počtu hodin za 1 rok:   

                                                   365 – 104 – 6 = 255  [pracovních dní / rok]    

Dní za rok  - 365 
Neděle a soboty – 104 dní 
Svátky – 6 dní 

Svářeč:      

1 směnném provozu   255 x 1,5 = 382,5  [ks/rok] 
2 směnném provozu   255 x  3 = 765       [ks/rok] 

Robotizované pracoviště: 

         Varianta 1: 

                      1 směnném provozu   255 x 3 = 765    [ks/rok] 
                      2 směnném provozu   255 x 6 =  1530 [ks/rok] 

        Varianta 2: 

                      1 směnném provozu    255 x 2 = 510   [ks/rok] 
                      2 směnném provozu    255 x 4 = 1020 [ks/rok] 

6.2.2 Výpočet doby návratnosti robotizovaného pracoviště 

Zde je vypočítáno, o kolik víc se vyrobí kusů válců za rok na robotizovaných 
pracovištích oproti ručnímu svařování. 

Varianta 1:      

    [ks/rok] varianta 1 - [ks/rok] svářeč =  -   [ks/rok]  

    1 směnný provoz :   765 – 382,5 = 382,5  [ks/rok] 
    2 směnný provoz :   1530 – 765 =  765     [ks/rok] 

Varianta 2: 

    1 směnný provoz :   510 – 382,5 = 127,5  [ks/rok] 
    2 směnný provoz :   1020 – 765 =  255     [ks/rok] 

           Při čistém zisku 20 000 kč/válec byla zjištěna hodnota úspor varianty 1 i 2. 
Z následujícího propočtu je zřejmá výše úspor i doba návratnosti jednotlivých 
pracovišť. Pro názornost je zobrazena tabulka 6.5 

Varianta 1:      

    rozdíl válců [ks]  x  čistý zisk z válce [kč] =  čistý zisk z válců za rok [kč]  

    1 směnný provoz :      382,5 x 20 000 =   7 650 000  [kč] 
    2 směnný provoz :      765    x 20 000 = 15 300 000  [kč] 

Varianta 2: 

    1 směnný provoz :     127,5 x 20 000 =    2 550 000 [kč] 
    2 směnný provoz :      255   x 20 000 =    5 100 000 [kč] 
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       Tab. 6.5 Úspory pracovišť  

 1 Varianta 2 varianta 

1 směnný provoz   7 650 000 [kč] 2 550 000 [kč] 

1 směnný provoz 15 300 000 [kč] 5 100 000 [kč] 

        
Přibliţný výpočet doby návratnosti: 

Náklady na pořízení „varianty 1“ jsou 5,2 mil. kč a na „variantu 2“ jsou 2,5 mil.kč.   

Varianta 1:      

    Pořizovací hodnota [kč]  / čistý zisk [kč/rok] =  doba návratnosti [roků]  

    1 směnný provoz :      5,2 mil./ 7,65 mil. = 0,67  [roků] 
    2 směnný provoz :      5,2 mil./ 15,3 mil. = 0,3    [roků] 

Varianta 2: 

    1 směnný provoz :      2,5 mil./ 2,55 mil. = 0,98  [roků] 
    2 směnný provoz :      2,5 mil./ 5,1 mil.   = 0,5    [roků] 

      Tab.6.6  Doba návratnosti robotizovaných pracovišť 

 1 varianta 2 varianta 

1 směnný provoz 0,67 [roků] 0,98 [roků] 

2 směnný provoz 0,3 [roků] 0,5 [roků] 

 
          Z tabulky 6.6 vidíme, ţe nejkratší dobu návratnosti má varianta č.1 ve 
dvousměnném provozu. Doba návratnosti zde vychází na zhruba 3 měsíce. 
To je robotizované pracoviště s orbitálním polohovadlem. Díky tomuto 
polohovadlu nedochází k prodlevám svařování při ustavování obrobku. 
  I přesto se firma rozhodla pro koupi varianty č.2. Rozhodla se tak ze 2 
důvodů. Prvním důvodem je niţší pořizovací hodnota a druhým důvodem je 
neustálá změna trhu. Tím je myšlen prudký pokles prodeje tepelných 
výměníků, tedy válců.  
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7  BEZPEČNOST A EKOLOGIE 

7.1  Bezpečnost  práce (5) 

              V nedávné minulosti, ale i v současné době se stále zpřísňují pravidla pro 
konstrukci bezpečných robotizovaných pracovišť a pravidla bezpečného pouţívání 
těchto zařízení. 

              Hlavím kritériem pro bezpečnou práci na kaţdém robotizovaném pracovišti jsou 
především splnění těchto základních podmínek: 

 
 robot nesmí mít moţnost do obsluhy v ţádném případě narazit, 

 robot nesmí oslňovat obsluhu svařovacím obloukem, 

 pokud robotizované pracoviště pouţívá otočná polohovadla,musí 
být kaţdé toto polohovadlo chráněné proti neţádoucímu vstupu 
bezpečnostními prvky,které splňují potřebné normy, 

 energetický obvod by měl být kompletně řízen nadřazeným řídícím 
systémem robotizovaného pracoviště,je nutné mít k dispozici  
panely obsluhy,které budou obsahovat STOP tlačítka,která obsluha 
pouţije v případě nutnosti zastavit práci na robotizovaném 
pracovišti, 

 pokud se pouţívají bezpečnostní optické závory,musí se pouţít 
závory,jejichţ přesnou funkci a model předepisuje platná 
norma.Navíc musí konstruktér robotizovaného pracoviště vypočítat 
přesnou min.bezpečnou vzdálenost,kde má být tato závora 
umístěna, 

 veškeré bezpečnostní prvky robotizovaného pracoviště musí 
splňovat platné normy pro ČR. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Obr.7.1 Příklady pouţití světelných závor (5) 
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7.2 EKOLOGIE 

             Robotizované pracoviště je poměrně čisté prostředí. Dochází zde k velmi 
přesným pohybům a tedy není ţádoucí, aby se robot pohyboval v prašném 
prostředí. Z důvodu zanášení mechanických částí a jejich následnému 
opotřebování. 

           Hlavní pohyby robota obstarávají elektromotory. Elektromotory nezatěţují 
tolik prostředí, jako například kapalinové motory. Často trpí nedostatečnou 
těsností spojů a následným únikem kapaliny na pracoviště. 

        U svařování metodou WIG/TIG nedochází k rozstřiku svarového kovu jako u 
metody MIG/MAG. Dá se říct, ţe tato metoda je mnohem „čistší“. Hlavní oblast 
zájmu při svařovaní je soustředěna na odsávání zplodin, které vznikají 
svařováním. 

Proces odsávání zplodin lze rozdělit do tří  základních fází: 

 první fázi je potřeba zplodiny zachytit a přivést k filtrační jednotce,  

 druhou fázi je čistění  zplodin tak, abychom zachytili zejména těţké 
kovy obsaţené v dýmech. Výstupem z druhé fáze by měl být 
relativně čistý vyfiltrovaný vzduch, 

 třetí fáze procesu odsávání je odvedení vyčištěného vzduchu, a to 
buď zpět do prostoru pracoviště nebo ven, mimo prostor haly (zimní 
a letní provoz). 

    Odsávání je řešeno sloţitými systémy odsávacích jednotek. Jsou různého typu 
a provedení.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obr.7.2  Odsávání     svařovacích pracovišť od firmy KERPER (9) 
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 ZÁVĚR 

        Firma Kornfeil se rozhodla pro robotizaci výrobního úseku pro výrobu 
válcové součásti z důvodů vyšší kvality svařování a sniţování nákladů. To 
jsou dva hlavní pilíře pro zvýšení konkurenceschopnosti. 

         V úvodu bakalářské práce jsou hlavní termíny tykající se robotizace, 
bodového řízení a adaptivního řízení. Dále je navázáno na výběr 
robotizovaného pracoviště od firmy Cloos. Jsou zde rozebrány dvě optimální  
pracoviště pro výrobu válcové součásti. A to robotizovaná buňka a 
robotizované pracoviště s horizontálním polohovadlem.  

        Kaţdé robotizované pracoviště má klady i zápory. Firma Kornfeil se po 
důkladném zváţení rozhodla pro variantu číslo 2. Není tolik výkonná, ale 
dostačující na objem výroby válců a popřípadě i na výrobu jiného sortimentu.   
Po nainstalování robota se přešlo k vlastnímu naprogramování válcové 
součásti a odladění jak programu, tak i vyladění a předejití chybám ve svaru.                           
V bakalářské práci je také stručně popsáno a vysvětleno svařování metodou 
Tig/Wig, kterou je válec svařován. Tato metoda má hodně kladných stránek, 
ale její nevýhodou u robotizace je, ţe vyţaduje velmi přesné sestavení dílců.    
S tím souvisejí vady a chyby svařování, které jsou v kapitolách téţ rozebrány. 
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SEZNAM  POUŢITÝCH  ZKRATEK  A  SYMBOLŮ 

 
 
CNC             (COMPUTER NUMERIC         Počítačové číslicové řízení  
                       CONTROL) 
 
CAROLA      (CLOOS ADVANCED              Programovací jazyk firmy Cloos 
                       ROBOT LANGUE)  

      

ROTROL II                                                  Systém řízení 

 

PHG                  Ruční programovací zařízení 

 

PTP              (POINT TU POINT)                 Z bodu do bodu 

 

CP                (CONTINUAL POINT)             Pohyb koncového členu robotu 

 

WIG              (WOLFRAM INERT GAS)      Svařování netavící se wolframovou 

                                                                     elektrodou 

P                  (PURE)                                    Čistý 

 

Not Aus                                                        Centrální STOP robotu  
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Příloha 1 

Výkres sestavy válcového výměníku 

 



 

 

Příloha 2 

        Výkres součásti příruba                                                      



 

 

Příloha 3 

          Zdrojový program pro výrobu válcové součásti                                                        1/4 

 
 
RESTART   
!VALEC VYMENIKU 
!19.1.2009  
!TCP - X=15; Y=0; Z=3610  
LISTS 1 = (7711,1,20,2,0,0,700,0,0,4,80,50,100,0,0,0,0,5,4,0,5,0)  
LISTE 1 = (7711,1,8,50,0,500,700,0,0,0,30,50,50,0,0,500,0,10,0,10,5,0)  
LIST 1 = (7711,1,8,12,0,0,700,0,0,15,160,50,180,0,0,1,1,0,0,0,45,0)  
LISTS 2 = (7711,1,0,2,0,0,700,0,0,0,79,50,100,0,0,0,0,30,40,30,5,0)  
LISTE 2 = (7711,1,0,2,0,40,700,0,0,0,50,50,70,0,0,200,0,15,40,20,5,0)  
LIST 2 = (7711,1,0,9,0,0,0,0,0,10,215,50,220,0,0,2,2,15,40,0,60,0)  
VAR X,STR,STP,POK  
 

PROC SUCH  
 
LIST 99 = (7711,0,0,17,0,0,300,0,0,0,0,50,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)  
$ (99)  
SET (1)  
GP (STP)  
WHEN IN (1) DURING GC (STP+2) THEN JUMP L001  
RESET (1)  
PAUSE ! NENI KONTAKT SENZORU  
DECHANGE  
L001:  
RESET (1)  
DECHANGE  
CHANGE (STP+1)  
GP (STP)  
ENDP  
 
MAIN  
STCP (15,0,3610)  
 
DECHANGE  
 
MENU:  
WREAD ('ZVOL SI STRANU:',STR)  
 
IF STR=0 THEN GP (8)  
IF STR=1 THEN JUMP STRANA1  
IF STR=2 THEN JUMP STRANA2  
IF STR=3 THEN JUMP OBRUBA1  
IF STR=4 THEN JUMP OBRUBA2  
 
JUMP MENU  
 
OBRUBA1:  
 
GP (7000)  
GP (5500)  
STP:=5550  
CALL SUCH  
GP (5500,7000)  
$ (2)  
ROF (7)  



 

 

GP (300,301,302,303)                                                                                                                         2/4 

ARC (303,304,305)  
ARC (305,306,307)  
ARC (307,308,309)  
GP (310,311,312,313)  
DECHANGE  
GP (7000)  
 
ROZHOD1:  
WREAD ('POKRACOVAT OBRUBA2=0/DIRY1=1:',POK)  
WRITE ('')  
 
IF POK=0 THEN JUMP OBRUBA2  
IF POK=1 THEN JUMP STRANA1  
 
JUMP ROZHOD1  
 
STRANA1:  
WREAD ('ZVOL SI DIRU:',X)  
 
X:=X+5100  
DECHANGE  
GP (7000)  
 
STRANA10:  
 
CHANGE (5005,X)  
GP (5200,5500)  
STP:=5505  
 
CALL SUCH  
GP (5509)  
STP:=5510  
 
CALL SUCH  
STP:=5515  
 
CALL SUCH  
GP (5514,5500,5200)  
GP (5005)  
$ (1)  
ROF (5)  
GP (5006)  
ARC (5006,5007,5008)  
ARC (5008,5009,5006)  
GC (5010)  
GP (5011)  
X:=X+1  
 
DECHANGE  
IF X>5154 THEN JUMP ODJETI  
 
JUMP STRANA10  
 
ODJETI:  
GP (7000) 
ROZHOD3:  
WREAD ('POKRACOVAT DIRY2=0/OBRUBA2=1:',POK)  
WRITE ('') 
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IF POK=1 THEN JUMP OBRUBA2  
JUMP ROZHOD3   
OBRUBA2:  
DECHANGE  
 
GP (8000)  
GP (1349)  
STP:=1350  
CALL SUCH  
GP (1349)  
$ (2)  
ROF (7)  
GP (1300,1301,1302,1303)  
 
ARC (1303,1304,1305)  
  ARC (1305,1306,1307)  
  ARC (1307,1308,1309)  
 
GP (1310,1300)  
DECHANGE  
 
 
ROZHOD2:  
WREAD ('POKRACOVAT DIRY1=0/DIRY2=1:',POK)  
WRITE ('')  
 
IF POK=0 THEN JUMP STRANA1  
   IF POK=1 THEN JUMP STRANA2  
 
JUMP ROZHOD2  
 
STRANA2:  
 
WREAD ('ZVOL SI DIRU:',X)  
X:=X+6100  
 
DECHANGE  
 
GP (8000)  
 
STRANA20:  
 
CHANGE (6005,X)  
GP (6200,6500)  
STP:=6505  
CALL SUCH  
GP (6509)  
STP:=6510  
CALL SUCH  
 
STP:=6515  
CALL SUCH  
GP (6514,6500,6200)  
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$ (1)  
ROF (5)  
GP (6006)  
 
ARC (6006,6007,6008)  
 
ARC (6008,6009,6006)  
GC (6010)  
GP (6011)  
X:=X+1  
 
DECHANGE  
 
IF X>6154 THEN JUMP KONEC  
JUMP STRANA20  
 
KONEC:  
 
GP (8000)  
GP (1)  
 
ROZHOD4:  
 
WREAD ('POKRACOVAT ODJET=0/DIRY1=1/DIRY2=2:',POK)  
WRITE ('')  
 
IF POK=0 THEN JUMP ODJETI8  
IF POK=1 THEN JUMP STRANA1  
IF POK=2 THEN JUMP STRANA2  
 
JUMP ROZHOD4  
 
ODJETI8:  
  GP (8)  
PAUSE  
 
JUMP MENU  
!SET (15)  
!WAITM (50)  
!RESET (15)  
 
 
!RUN MENUE  
 
END.



 

 

 Příloha 4 

Instalační schéma k Eko-Blokům 
 
 

 



 

 

 

Příloha 5 

Vyráběné varianty Eko-Bloků 

 



 

 

 

 

 

Příloha 6 

Fotografie Eko-Bloků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha 7 

Rozměrové a dosahové parametry robotu Romat 350 

 

 

 

 

 

 

 

 


